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กระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น

เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ซึ่งปจจุบันมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศใชยทุ ธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๑ โดยมียทุ ธศาสตรชาติ
๖ ดาน คือ ๑) ดานความมั่นคง ๒) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๓) ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ๖) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบกับในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิรูปประเทศ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีความ
สมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกบั การพัฒนาดานจิตใจ ประการทีส่ อง สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม
และมีโอกาสทัดเทียมกันเพือ่ ขจัดความเหลือ่ มลํา้ ประการทีส่ าม ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยในการปฏิรปู ประเทศใหดาํ เนินการตามพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการดําเนินการ
๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.

๘๑
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปจจุบนั มีการประกาศใชแผนการปฏิรปู ประเทศ จํานวน ๑๒ ดาน๒ เพือ่ ให
บรรลุตามเปาหมายในการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ
โดยการขับเคลื่อนประเทศใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาตินั้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐๓ ไดกําหนดใหวุฒิสภาเขาไปมีหนาที่
และอํานาจทั้งในสวนของการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และในสวนของ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือวา
มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศและตาม
ยุทธศาสตรชาตินั้น จําเปนตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดกระบวนการพิจารณาที่แตกตางจากการพิจารณา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปหลายประการ ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตราขึ้ น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห งราชอาณาจักรไทย ดังนั้ น คอลั มน คมความคิ ด เข็ มทิศรั ฐธรรมนู ญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
เรือ่ ง “กระบวนการตราพระราชบัญญัตทิ จ่ี ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้
แผนการปฏิรูปประเทศมี ๑๒ ดาน ดังนี้ ๑) ดานการเมือง ๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน ๓) ดานกฎหมาย
๔) ดานกระบวนการยุติธรรม ๕) ดานการศึกษา ๖) ดานเศรษฐกิจ ๗) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘) ดานสาธารณสุข
๙) ดานสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐) ดานสังคม ๑๑) ดานพลังงาน และ ๑๒) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ.
๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาที่
และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนา ในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตอรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา
รางพระราชบัญญัตใิ ดทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัตทิ จี่ ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ
ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติ
ทีจ่ ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ หากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาเห็นวารางพระราชบัญญัตนิ นั้
เปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาวตองยื่น
กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวเสร็จ
เมือ่ ประธานรัฐสภาไดรบั คํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งตอคณะกรรมการรวมซึง่ ประกอบดวยประธานวุฒสิ ภา
เปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่ง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการ เพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคสี่ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาว
ใหเปนที่สุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น”.
๒

จุ ล นิิ ติ
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๑. ความมุง หมายของการตราพระราชบัญญัตทิ จ่ี ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
การตราพระราชบัญญัตเิ พือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ เปนหลักการใหม
ที่มีการบัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐โดยมี
ความมุงหมายสําคัญ ดังนี๔้
(๑) กําหนดใหการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศมีขั้นตอนที่แยกอยางชัดเจน
จากขั้นตอนการเสนอรางกฎหมายทั่วไป กลาวคือ การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ซึ่งแตกตางจากการเสนอรางกฎหมายทั่วไป
ทีต่ อ งเสนอผานสภาผูแ ทนราษฎรกอนแลวจึงเสนอเขาสูก ารพิจารณาของวุฒสิ ภา สําหรับกรณีมปี ระเด็น
วารางกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือไม ใหมีกลไก
การพิจารณาวินิจฉัยเปนการเฉพาะ
(๒) กําหนดกระบวนการใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบกรณีเปนรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชนในการติดตามและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แตในกรณีคณะรัฐมนตรีไมไดแจงดังกลาว หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
๑ ใน ๕ ของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาว
ต อ งยื่ น ก อ นที่ ส ภาผู  แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา แล ว แต ก รณี จะพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น
แลวเสร็จ ซึ่งเมื่อประธานรัฐสภาไดรับคํารองแลว ใหเสนอตอคณะกรรมการรวมซึ่งประกอบดวย
ประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่ง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง ซึ่งเลือกกันเองระหวาง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการเพื่อวินิจฉัย คําวินิจฉัยดังกลาว
ใหเปนที่สุด
๒. กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ไดกาํ หนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๒.๑ บุคคลผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
ในการเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม กําหนดใหเฉพาะ
“คณะรัฐมนตรี” เทานั้นที่มีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งแตกตางจากผูมีสิทธิเสนอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๖๒), หนา ๕๐๒.
๔

๘๓
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รางพระราชบัญญัติทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ ที่กําหนดใหบุคคล
ดังตอไปนี้มีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอกฎหมายตาม
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน๕ จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
๒.๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ
สําหรับรางพระราชบัญญัตทิ จ่ี ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ
ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา เมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแลว ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเรื่องดวน โดยการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหกระทําเปน ๓ วาระตามลําดับ โดยวาระที่หนึ่ง
ใหรัฐสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เมื่อรัฐสภามีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหรัฐสภาพิจารณาตามลําดับตอไป
เปนวาระทีส่ อง โดยการพิจารณาในวาระทีส่ องแบงเปน ๒ ชวง คือ ชวงแรกเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีจ่ ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศในขัน้ คณะกรรมาธิการ เมือ่ คณะกรรมาธิการ
พิ จารณาเสร็ จแล ว ช วงที ่ สองจะเป นการพิ จารณาในที ่ ประชุ มรั ฐสภา เมื ่ อรั ฐสภาได พิ จารณา
รางพระราชบัญญัตทิ จ่ี ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศในวาระทีส่ องเสร็จแลว
ใหรัฐสภาลงมติในวาระที่สามวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู เมื่อรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๓๔ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกัน
ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสองภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี
กรณีดังกลาว
มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”.
๕

จุ ล นิิ ติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ
๑๒ ดาน
ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศแลว ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๑๖ ตอไป
๒.๓ กรณีมีปญหาวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ หรือไม
รางพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕
ของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาวตองยื่น
กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวเสร็จ
เมื ่ อ ประธานรั ฐ สภาได ร ั บ คํ า ร อ งดั ง กล า ว ให ป ระธานรั ฐ สภาเสนอเรื ่ อ งต อ
“คณะกรรมการรวม” ซึ่งประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎร
คนหนึง่ ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร ผูแ ทนคณะรัฐมนตรีคนหนึง่ และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปน
กรรมการ เพื่อวินิจฉัย การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนที่สุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น
ในการนี้ เพื่อประกอบการทําความเขาใจกระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โปรดดูแผนภูมิ
ดังตอไปนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๑ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๘๑ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ จะตราขึน้ เปนกฎหมายไดกแ็ ตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา
ภายใตบงั คับมาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตทิ ไี่ ดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแลว
ใหนายกรัฐมนตรีนาํ ขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบงั คับเปนกฎหมายได”.
๖

๘๕
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตาม
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ

แจงวาเปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ

พิจารณา ๓ วาระ

รัฐสภา

รัฐสภา
เห็นชอบ

รัฐสภา
ไมเห็นชอบ

ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ใชบังคับเปนกฎหมาย

ตกไป

ไมไดแจงวาเปน
ราง พ.ร.บ. ตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
ส.ส. หรือ ส.ว.
ไมนอยกวา ๑ ใน ๕
ของแตละสภาเห็นวา
เปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ

ประธานรัฐสภา

คณะกรรมการรวมเพื่อวินิจฉัย
- ประธานวุฒิสภา เปนประธาน
- รองประธานสภาผูแทนราษฎร ๑ คน
- ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
- ผูแทนคณะรัฐมนตรี ๑ คน
- ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ในวุฒิสภาซึ่งเลือกกันเอง ๑ คน

เปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
ไมเปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ

พิจารณาตามกระบวนการตรา พ.ร.บ.
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมายเหตุ : ๑. การยื่นคํารองขอตอประธานรัฐสภานั้น ส.ส. หรือ ส.ว. ตองยื่นกอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณา
รางพระราชบัญญัตินั้นแลวเสร็จ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม)
๒. การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการรวมใหถอื เสียงขางมากเปนประมาณ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการรวมใหเปนทีส่ ดุ และใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ วรรคหา)

จุ ล นิิ ติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป

รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญนั้น เปนกฎหมายที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนไป
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น ตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงไดกาํ หนดกระบวนการตราพระราชบัญญัตทิ จี่ ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ แตกตางจากกระบวนการตรากฎหมายทั่วไป โดยกําหนดใหเสนอและพิจารณา
ในทีป่ ระชุมรวมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพือ่ ใหกระบวนการตราพระราชบัญญัตทิ จี่ ะตราขึน้ เพือ่ ดําเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีความรวดเร็วและสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติซึ่งมีความยืดหยุนและสามารถเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
และสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน
อย า งไรก็ ดี ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ ต  อ งติ ด ตามกั น ต อ ไปว า กระบวนการตราร า งพระราชบั ญ ญั ติ
จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในอนาคตเมื่อมีวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
หลักแลว จะมีการดําเนินการเชนใด เนื่องจากตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวากระบวนการตรารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ที่ใหเสนอ
และพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภานั้น จะมีกําหนดระยะเวลาเทาใด คงกําหนดไวแตเพียง
ใหอาํ นาจ “วุฒสิ ภาตามมาตรา ๒๖๙” มีหนาทีแ่ ละอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปู ประเทศ
เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศและการจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตาม
ยุ ท ธศาสตร ช าติ เ ท า นั้ น โดยมาตรา ๒๖๙ (๔) กํ า หนดอายุ ข องวุ ฒิ ส ภาไว ๕ ป นั บ แต วั น ที่ มี
พระบรมราชโองการแตงตัง้ ซึง่ การปฏิรปู ประเทศมิไดมกี ารกําหนดไววา ใหดาํ เนินการภายในระยะเวลา
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ หากแตตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารปฏิ รู ป ประเทศไทยเป น ไปตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals - SDGs) และบรรลุตามวิสัยทัศนของประเทศคือ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

๘๗
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